Campania ”Salvăm un profesor, salvăm generații!”: 35.679 euro donați, 3.975 euro necesari
pentru tratamentul integral
Universitatea din Bucureşti transmitea, în data de 30 iulie 2013, al doilea apel umanitar din cadrul
campaniei umanitare Salvăm un profesor, Salvăm generaţii!, un apel de strângere de fonduri pentru
un membru marcant al comunităţii sale academice, doamna Adela Rogojinaru, conferenţiar doctor la
Facultatea de Litere. Doamna Adela Rogojinaru a fost diagnosticată în aprilie 2012 cu melanom
malign cu metastaze, cea mai severă formă de cancer de piele. Cumpărarea tratamentului cu
vemurafenib (Zelboraf), un citotastic de ultimă generație, o parte din costurile de spitalizare, ca și alte
costuri medicale, au fost posibile prin campania de strângere de fonduri iniţiată de Universitatea din
Bucureşti. După 10 luni de tratament cu vemurafenib (Zelboraf), s-a instalat rezistența la tratament,
așa cum arată majoritatea studiilor clinice desfășurate, astfel că a fost astfel recomandată întărirea
răspunsului imunitar antitumoral cu ipilimumab (Yervoy, sub denumirea comercială).
Acest tratament se aplică în patru reprize, prin perfuzie, tratamentul integral constând în administrarea
a 4 cure de tratament, fiecare cură conținând 3 flacoane de ipilimumab. Prima cură de tratament a fost
deja administrată în data de 14 august 2013, ea fiind acoperită exclusiv din fondurile proprii ale familiei
doamnei profesoare Adela Rogojinaru. A doua cură de tratament s-a administrat în data de 4
septembrie 2013 și a fost acoperită din fondurile campaniei umanitare. Următoarea cură de tratament
este planificată a fi administrată la finalul lunii septembrie, în săptămâna 23-29 septembrie 2013.
Costul integral al tratamentului este de 235.340 RON (= 52.872 Euro, la cursul Euro de astăzi). Suma
rămasă spre donație pentru care facem acest apel public este de 3.975 euro. În paralel cu
tratamentul cu ipilimumab, doamna profesoară Adela Rogojinaru urmează un tratament constând în
sesiuni de radioterapie.
Dorim să mulţumim din suflet tuturor persoanelor care au donat și donorilor organizaționali care sunt
alături de doamna profesoară în a doua etapă a tratamentului: ASOCIAȚIA ANOTHER CHANCE, SC
FARMEXPERT D.C.I. SA, MORE MARKETING SOLUTIONS SRL, SENSIBLU.
Parteneri ai campaniei Salvăm un profesor, salvăm generaţii! sunt Asociația Team Work, Federaţia
Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, Prahova TV, Samdam Solutions S.R.L.
Curele de tratament se aplică la un interval de 3 săptămâni. Planul curelor de tratament (cu
aproximație de câteva zile) este următorul: a doua cură de tratament – începutul lunii
septembrie (săptămâna 2-8 septembrie 2013); a treia cură de tratament – finalul lunii
septembrie (săptămâna 23-29 septembrie 2013), a patra cură de tratament – mijlocul lunii
octombrie (săptămâna 14-20 octombrie 2013). Fiecare cură de tratament, constând în 3
flacoane de ipilimumab, costă 13.250 de euro.
Ne puteţi ajuta şi sprijini apelând la următoarele modalităţi de donaţie.
Prin Internet Banking, în conturile: CONT LEI: RO19INGB0000999903185855; CONT EURO:
RO12INGB0000999903185496; CONT DOLARI: RO96INGB0000999900893814.
Prin BursaBinelui.ro: Accesați pagina dedicată campaniei Salvăm un profesor, salvăm generații! de pe
site-ul BursaBinelui.ro, scrieți numele, mailul și selectați suma pe care doriți să o donați (între 5 și
1.000 RON), apoi urmați pașii unei plăți online.

Prin PayPal: Începând cu data de 19 septembrie 2012, sistemul de donaţii prin pay pal a devenit activ.
Accesaţi www.media.unibuc.ro şi, pe pagina principală a site-ului, în partea dreaptă sus veţi regăsi
iconiţa pay pal pe care puteţi da click şi aduce contribuţia voastră pentru doamna profesoară.
Prin ordin de plată, aceleaşi conturi, dar adăugând următoarele informaţii:
Titular de cont: Lucia Astratinei
CNP 2890314460024
COD SWIFT: INGBROBU
Banca ING BANK N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1,
011745, Bucureşti, România.
La Facultatea de Litere şi un punct fix pentru strângerea fondurilor. Donaţiile se pot face în fiecare zi,
în intervalul 9:00 - 16:00, la Departamentul ID al Facultăţii de Litere (Str.Edgar Quinet, nr. 5-7, aripa
stângă). Persoana de contact este Izabela Nidelea, secretar departamentul de Ştiinţe ale Comunicării,
Facultatea de Litere, 021-3146177.
Orice contribuţie financiară este binevenită. Vă suntem recunoscători pentru implicare şi vă vom ţine la
curent cu evoluţia stării de sănătate a doamnei profesor Adela Rogojinaru.
PENTRU COMPANII, FIRME, ORGANIZAŢII:
Organizațiile, companiile și firmele pot dona în contul Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer,
având codul de înregistrare fiscală: 23728748, în contul IBAN- RO76FNNB001802247025RO05,
deschis la Credit Europe Bank, filiala 1 Mai București tel./fax 0212530591. Federația Asociațiilor
Bolnavilor de Cancer este reprezentată de către Cezar IRIMIA având funcția de Președinte.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.media.unibuc.ro, secţiunea Campanii sau pagina de
Facebook: https://www.facebook.com/CampanieUmanitaraPentruAdelaRogojinaru.
Persoana de contact: Raluca Moise, coordonator al campaniei umanitare pentru strângere de fonduri,
raluca.moise@unibuc.eu, 0721985429.
**
Mulţumim donorilor noştri care ne-au sprijinit în prima etapă de tratament: ASOCIAȚIA ANOTHER
CHANCE, ASOCIAŢIA NOCTILUCENT, BANCA TRANSILVANIA (Agenţia Universitate), BRITISH
AMERICAN TOBACCO, CABINET STOMATOLOGIC DR DIACONU SRL, DC COMMUNICATION
S.R.L., ECHIPA
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Adela Rogojinaru este doctor în filologie, conferenţiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea
din Bucureşti, director al Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării, şef de colectiv la specializarea
Comunicare şi Relaţii Publice. Pe lângă experienţa didactică de peste 25 de ani, deţine expertiză în
programe ale Uniunii Europene, are experienţă internaţională în domeniul Relațiilor Publice şi
Comunicării Organizaţionale şi este autor şi coordonator al unor volume de profil. Este director
executiv al EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association), fost vicepreședinte și preşedinte al secţiei de Comunicare Strategică şi Organizaţională a ECREA (European
Communication Research and Education Association), membru în Juriul de Onoare al ARRP
(Asociaţia Română a Profesioniştilor în Relaţii Publice), membru al ICA (International Communication
Association) şi membru al IAMCR (International Association for Media and Communication Research).
Portofoliul profesional al Adelei Rogojinaru include și contribuţii de referinţă în reforma politicilor
educaţionale. Cel mai tânăr şef de secţie al reînfiinţatului Institut de Ştiinţe ale Educaţiei de la
începutul anilor 1990, apoi expert în politici educaționale în cadrul Ministerului Educației,

a fost

autorul unor iniţiative vizionare de excepţie în modernizarea formării profesionale din România, la
nivel european şi internaţional. Succesul programului Uniunii Europene Phare VET din România i se
datorează în cea mai mare măsură.

